
Mánfa község Önkormányzata 

Takács Zsolt polgármester úr 

részére 

 

Tárgy: módosított árajánlat a Mánfai Mozaik tervezett kiadványra 

 

Tisztelt Polgármester Úr, kedves Zsolt! 

 

A Székely Andrea által küldött e-mail és a vele folytatott telefonbeszélgetés alapján átdolgoztam 

ajánlatomat az alábbiak szerint: 

1. A hölgytől kapott tájékoztatás szerint a hivatalos honlapon nem terveznek folyamatosan 

megújuló, frissített – és a lehetőség szerint – naprakész hírlevelet. Információja szerint csak a 

nyomtatott formában már megjelent legutóbbi lapszámot kívánják pdf-formátumban 

megjelentetni. Így tehát nem beszélhetünk folyyamatos szerkesztésről. Megjegyezni 

kívánom, hogy a gyakorlatban ez nem a legszerencsésebb elgondolás, mert ezáltal lesznek 

olyan időszakok, amikor a községi honlap önálló „fülében” található Mánfai Mozaikban (MM) 

2-2,5-3 hónapos, kissé elavult és/vagy okafogyott tartalmakat olvashatnak az érdeklődők…  

2. Természetesen ebben a rendszerben változnak az előállítás költségei is, hiszen nem lesz 

hírlevél, és annak folyamatos szerkesztése, idevonatkozó tartalom-előállítás. 

3. A fentiek alapján gyakorlatilag 3 havonta lenne lap-előállítás, ehhez kapcsolható szerkesztői 

és kiadást segítő munka. Hangsúlyozni kívánom, hogy a lap-előállítást, nyomdai előkészítést, 

a szükséges egyéb tevékenységeket (grafika, fotó-illusztráció, nyomdai és egyéb 

kapcsolattartás, nyomtatott példányok terjesztési pontra történő expediálása stb.) is 

VÁLLALKOZÁSI FORMÁBAN kívánom elvégezni Ebben a rendszerben a költségek a 

következőként alakulnának:  

4. Nyomdai költség: külső, nyomdai vállalkozás által kiállított számla alapján. Jelenleg a 

beérkezett nyomdai árajánlatok alapján jelenleg az XPRESS Digital 7624 Pécs, Radnics u. 1. 

ajánlata számunkra a legkedvezőbb. Ez 170 gr-os műnyomó papírra, 300 példányban 24.575 

Ft/megjelenés. Amennyiben az újság ISSN számmal fog rendelkezni, akkor a nyomdaköltséget 

csak 5% mértékű áfa terheli és várhatóan – a sajtótermékeknél egyébként szokásos – 

termékdíjat sem számítják fel a papírra vonatkozóan. 

5. Szerkesztési és lapkiadással kapcsolatos feladatok folyamatos ellátásának költsége: 30.000 

Ft+áfa/hó – vállalkozói számla alapján. A munka része a tördelés, grafika, fotó és egyéb 

illusztráció, a lapmenedzselésének és expediálásának költsége, a sajtócikkek folyamatos 

elkészítése és megírása, a szükséges összes megjelentetni kívántinformációs anyag 

összegyűjtése és megszerkesztése, a községi honlapra és/vagy fb-oldalra felkerülő 

beszkennelt újságpéldányok elkészítése. 



6. Az újság indulásánál egyszeri grafikai költség jelentkezik, a fejléc megtervezésével 

kapcsolatosan. Ezt grafikus készítené, amelyre mind színvonalában, mind költségében a 

legjobb ajánlatot 10.000Ft+ áfa vállalási árban kaptam. 

A fentiekben vázolt ajánlat a szakmai munkára vonatkozóan 2021.12.31.-ig tartó időszakra 

vonatkozik. A nyomdai költségek – miután külső vállalkozás végezné a munkát – ettől eltérő 

időpontban is változhatnak. 

Bízom abban, hogy ajánlatom elnyeri tetszésüket és várom megtisztelő visszajelzésüket. 

Mánfa, 2021. június 18. 

 

       Kőhalmi Endre 

              7304 Mánfa, Szőlő u. 8. 


